Tien tips over het kiezen van een
basisschool
Een basisschool kiezen voor je kind doe je niet even tussen de bedrijven door. Elke ouder zoekt een school,
waar hun kind(-eren) met plezier naar toe gaan en waar ze goed begeleid worden in hun ontwikkeling. Maar
hoe komt u daar van tevoren achter? U kunt gaan vragen op een school of de leraren aardig en bekwaam
zijn, maar grote kans natuurlijk dat een school dit volmondig beaamt. Kortom: hoe komt u tot een
verantwoorde keuze van een basisschool?
We geven u tien tips.
1.

Lees de gids van het ministerie van onderwijs

Begin bij het begin en lees feitelijke informatie over het Nederlandse onderwijssysteem, algemene
regelgeving en de rechten en plichten van ouders. Elke ouder ontvangt van het ministerie van OCW in het
derde levensjaar van zijn of haar kind de Gids Primair Onderwijs. Ook is deze te downloaden via
www.rijksoverheid.nl. (zoekterm: gids ouders primair onderwijs).
2.

Vraag de gemeentegids aan voor adressen bij u in de buurt

Via het gemeentehuis (afdeling onderwijs) of de website van uw gemeente kunt u gemakkelijk achterhalen
welke scholen er in of rond uw postcodegebied zijn. De scholen zijn gegroepeerd naar hun identiteit:
openbare, protestants-christelijke, katholieke, islamitische en algemeen-bijzondere scholen. Onder de
laatste categorie vallen bijvoorbeeld Montessori- of Daltonscholen. Overigens kunnen deze ook katholiek of
protestants-christelijk zijn.
3.

Kruis aan wat u mee wilt laten wegen

De keuze voor een school is een mix van rationele en emotionele argumenten. Hieronder een opsomming
(volledigheid is niet nagestreefd, er kunnen nog meer argumenten meespelen). Kruis aan wat u mee wilt
laten wegen, om een beeld te krijgen van wat voor u belangrijk is.






Goede naam van de school
Aansluiting bij opvoeding thuis




Veel aandacht voor creatieve vakken
Lopend bereikbaar







Goede sfeer
Aansluiting bij geloof of
levensbeschouwing
Goede voorbereiding vervolgonderwijs
Veel aandacht voor sociale
vaardigheden
Naar de zin van het kind
Moderne leermiddelen (ict)
Aanpak past bij het kind
Schoon en goed onderhouden gebouw
Veilige buurt









Veel aandacht leerprestaties



Schooltijden
Overblijfvoorzieningen
Aansluiting met Buitenschoolse Opvang
Bezocht worden door vriend(innet)jes
Veel aandacht voor hoogbegaafde
kinderen
Aanwezigheid kinderen met dezelfde
achtergrond



Veel aandacht leer-en
gedragsproblemen




4.

Kijk op de site van de onderwijsinspectie

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van een school kunt u kijken op www.onderwijsinspectie.nl. Via het
zoekprogramma kunt u een school aanklikken en actuele inspectierapporten lezen. Overigens is dit wel in
jargon geschreven. Er staat niet simpelweg of een school goed is of niet. Maar toch krijgt u bij zorgvuldige
lezing wel een idee van de sterke en zwakke kanten.
5.

Vraag schoolgidsen aan

Vraag van twee of drie scholen een schoolgids aan of
download deze van de schoolwebsite. De gids geeft
informatie voor ouders over praktische zaken en over
pedagogische visie (formele informatie). U leest er o.a. over
de gebruikte onderwijsmethoden, wijze van toetsing van
resultaten, faciliteiten rond overblijven, uitstapjes en
ouderbijdrage. De argumenten die voor u zwaar wegen (zie
tip 3) kunt u extra goed nalezen. Omdat op papier de zaken
soms mooier lijken dan de realiteit volgen nu een aantal tips, die ingaan op het verzamelen van informele
informatie.
6.

Ga eens ‘stiekem’ kijken bij scholen

Ga sfeer proeven op het schoolplein tijdens de speelpauze. Hoe wordt er gespeeld? Duwen de kinderen
elkaar omver, of houden ze rekening met elkaar? En praten de leerkrachten alleen met elkaar of houden ze
toezicht, of spelen ze mee? Ook bij het uitgaan van de school kunt u gerust eens aanschuiven op het
schoolplein. Wat voor ‘soort’ ouders heeft de school? Ziet u zichzelf hier tussen staan? Ongetwijfeld vangt u
ook flarden van gesprekken op over de school. Als kinderen uit het schoolgebouw stormen, kan dit erop
wijzen dat ze binnen schooltijd strak worden gehouden. Komen ze rustiger naar buiten, dan is de kans
aanwezig dat het er wat minder strak aan toe gaat op school.
7.

Vraag een bezoek aan op school

Soms houden scholen open dagen of kennismakingsochtenden voor ouders, die overwegen hun kind bij
deze school in te schrijven. Bij andere scholen is het gebruikelijk dat ouders individueel een afspraak maken
en een rondleiding door de school krijgen. Informeer bij de scholen die u op het oog heeft, wat hun
werkwijze is. Ga in elk geval altijd op kennismakingsbezoek (individueel of op een gezamenlijke
bijeenkomst). Achterin de gids van het ministerie van onderwijs (tip 1) staat een lijst met vragen die u kunt
gebruiken voor de voorbereiding van het kennismakingsbezoek.
8.

Vraag naar ervaringen van andere ouders

Als u al bekend bent in de buurt kent u vast ook mensen met kinderen die naar de school gaan die u
overweegt. Zowel de kinderen als hun ouders kunnen u waardevolle informatie geven. Gaan de kinderen
graag naar school? Zijn er wel eens problemen geweest en hoe werden die opgelost? Stond de school
open voor de mening van ouders? Probeer uit de verhalen van kinderen en ouders een beeld te vormen
over de stijl van een school. Houd er wel rekening mee dat de mening over een school of leerkracht erg kan
verschillen. Het ene kind heeft wel ‘een klik’ met een bepaalde leerkracht. Het andere kind minder of niet.
9.

En hoe zit het met de ouderparticipatie?

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Een uitzondering wordt gemaakt
voor scholen die gegrond zijn op een levensbeschouwing of godsdienst die zo’n MR niet toestaat. In de MR
zijn ook ouders vertegenwoordigd. Zij hebben op een groot aantal zaken advies- of instemmingsrecht, zoals
het vaststellen van schooltijden, de besteding van geld, het gebruik van gebouwen etc.
Bijna alle scholen kennen ook een ouderraad (OR) of oudervereniging. Deze houden zich bezig met
allerhande praktische zaken, zoals het organiseren van feesten, vieringen, sportdagen, de bibliotheek etc.
Daarnaast dient de OR voor de MR op sommige scholen als klankbord om de mening van een grotere
groep ouders te peilen.

Probeert u via de formele en informele informatie een goed beeld te krijgen van wat de school van ouders
verwacht, in hoeverre ouders actief zijn (werkelijk inbreng hebben), hoe laagdrempelig de deur van de
schoolleiding is en op welke manieren u een bijdrage op de school van uw kind zou kunnen leveren.
10.

Meer lezen of weten?

•
•

Hoe kies je een school die past bij je kind, Marieke Eggermont, Lemniscaat, 2000
Voor het eerst naar school, maar welke? Wegwijzer in het basisonderwijs, Evenblij en Tabak,
Rainbowpocket, 1998
De allerbeste basisschool, gids voor ouders, leerkrachten en politici, Robert Sikkes, 2004

•

OUDERS VAN WAARDE heeft voor u informatie gebundeld in de brochure: ‘Welkom in de wereld van de
basisschool’. Te bestellen via www.ouders.net of via (0343) 513434. Ook kunt u rond dit thema een
School&Ouderbijeenkomst (voor ouders van kinderen op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal)
aanvragen.
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